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Voorwoord
Archieven zijn de getuigenissen van bestuurlijk, cultureel en intellectueel
handelen. Ze bieden context en zijn van belang voor een transparante en op
democratische beginselen gestoelde overheid.
Archieven vormen daarnaast een belangrijk bron van kennis voor inwoners. Historische
informatie over de woonomgeving ondersteunt de vorming van de eigen identiteit van
burgers. Zij kunnen aan de hand van beschikbare historische bronnen kennisnemen van
het handelen van de lokale overheid, eigen familie of van gebeurtenissen in de
leefomgeving. Zo worden ze in staat gesteld om context te geven aan hun eigen leven en
de plek waar ze wonen. Dit is een belangrijk gegeven voor participatie in de samenleving.
Mensen voelen zich verbonden met het verleden van de eigen plek, familie of
maatschappelijke groepering.
De samenleving en de werkwijze van de overheid veranderen voortdurend, niet in de laatste
plaats door technologische ontwikkelingen. Die technologische veranderingen gaan veel
verder dan de techniek zelf; ze hebben een brede maatschappelijke impact. Het proces
waarin technologie en samenleving elkaar veranderen is iets waar we nu middenin staan
en zal de komende jaren voortduren. Wat betekent dit voor het duurzaam toegankelijk
houden van overheidsinformatie, welke uitdagingen staan ons te wachten?
We moeten als archiefdienst onze voorzieningen blijven ontwikkelen, zodat onze
dienstverlening aansluit bij behoeften van de 21e eeuw. Dat kost tijd, focus, inspanning en
durf. Zowel bij het vormen van het archief bij de aangesloten gemeenten als aan de kant
van de archiefdienst.
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Samenvatting
Missie RHCVV
Het RHCVV is een deskundige partner van de aangesloten overheden bij het borgen
van de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van hun archieven. Het RHCVV
is voor de inwoners, als pendant van de gemeenten, hét expertisecentrum voor de
geschiedenis en archieven van de regio.
Visie RHCVV
Overheidsinformatie is het geheugen van overheidsorganisaties. Archieven zijn nodig
voor democratische controle. De collectie van het RHCVV vormt het
(cultuurhistorische) geheugen van de vier aangesloten gemeenten en een spiegel van
de samenleving. Burgers, ambtenaren en bestuurders weten dit.
Kernwaarden RHCVV
Betrouwbaar / Innovatief / Toegankelijk

/ Verbindend

Beleidslijnen 2020-2024
Het archiveren van digitale informatie, nieuwe wetgeving, verkorting van de
overbrengingstermijn, het uittreden van de gemeente Weesp in verband met de
bestuurlijke fusie met Amsterdam en de herbezinning op de toekomst van het RHCVV
na 2024 vormen de uitdagingen van de beleidsperiode 2020-2024. Het streven in de
beleidsperiode 2020-2024 is daarnaast haar erfgoedtaak in balans te brengen met de
andere taken als Toezicht en Behoud en Beheer.
In de beleidsvisie zijn vier beleidslijnen geformuleerd, te weten:
a) Toezicht en Advies
b) Verwerven en Beheren
c) Beschikbaar stellen en Dienstverlening
d) Beleven en Ontmoeten
Binnen de vier beleidslijnen zijn doelen geformuleerd, waaraan het RHCVV zich de
komende beleidsperiode committeert. In een meerjarig programma zal de vertaling
gemaakt worden wat dit vraagt in termen van benodigde acties, kennis en
vaardigheden. De geformuleerde acties worden in de meerjarenbegroting in lijn
gebracht met de beschikbare middelen. Op onderdelen van nieuw beleid, niet reeds
uitgewerkt in de businesscase, waarop gedifferentieerd kan worden per gemeente,
kan ook in de meerjarenbegroting gedifferentieerd worden. Het is daarbij een
voorwaarde dat het niet afnemen van een dienst door een van de gemeenten niet ten
koste mag gaan van een goede taakuitvoering van de overige gemeenten.

Doelen Toezicht en Advies 2020-2024
▪
Door middel van inspecties en toezichtsrapportages de aangesloten gemeenten
een goed totaalbeeld geven in hoeverre hun informatiebeheer betrouwbaar en
duurzaam is en waar risico’s gelopen worden;
▪
Vergroten van maximale openbaarheid en duurzame toegankelijkheid van
overheidsarchieven door vooraan in de informatieketen te adviseren;
▪
Samen met de aangesloten gemeenten het e-depot in gebruik nemen en de eerste
digitale archieven opnemen;
▪
Voorlichting geven aan aangesloten gemeenten door twee maal per jaar een
kennismiddag voor gemeenten te organiseren.
Doelen Verwerven en Beheren 2020-2024
▪
In overleg met de zorgdrager prioriteren en plannen van de over te brengen
archieven;
▪
Verbeteren van de toegankelijkheid van archieven door digitalisering van
archieven en archieven voorzien van nadere toegangen;
▪
De conditie van de collectie op voldoende niveau brengen voor eventuele
uittreding van aangesloten gemeenten en duurzame toegankelijkheid;
▪
Opbouwen van relaties in de regio met het oog op acquisitie van relevante
particuliere archieven.
Doelen Beschikbaar stellen en Dienstverlening 2020-2024
▪
Optimale toegankelijkheid van de collectie via de website (door actualiseren
website en meer ondersteuning en informatie over gebruik en zoekopdrachten)
en via de studiezaal, ook buiten kantooruren;
▪
Vergroten van de dienstverlening aan de ambtelijke organisaties door
leveringsvoorwaarden en DVO’s;
▪
Zichtbaarheid vergroten, nieuwe doelgroepen aantrekken door inzetten van
communicatie en educatie;
▪
Als kenniscentrum bevorderen we bij het publiek het bewustzijn van het belang
van archieven en archivering voor de geschiedvorming en geven we adviezen over
(digitale) archivering en preservering.
Doelen Beleven en Ontmoeten 2020-2024
▪
Nieuwsgierigheid opwekken en het vergroten van kennis over het lokale en
regionale verleden door de geschiedenis op een toegankelijk manier, voor jong
en oud over het voetlicht te brengen;
▪
Verbindende rol te vervullen door een breed publiek en nieuwe generaties kennis
te laten maken met de geschiedenis van onze streek door activiteiten te
organiseren en publicaties die aansluiten bij voor het RHCVV nieuwe doelgroepen.
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1. Inleiding
De ontwikkelopgaves van de beleidsperiode 2016-2019 lagen voor het Regionaal Historisch
Centrum Vecht en Venen (RHCVV) op het terrein van de toegankelijkheid van archieven,
digitaal archiefbeheer en actieve openbaarheid. Het RHCVV heeft zich in de afgelopen jaren
ontwikkeld tot een deskundige partner van de aangesloten gemeenten. In de businesscase
‘Zelfstandig en Versterkt’, vastgesteld in 2018, is in personele en materiële sfeer uitgewerkt
wat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de wettelijke verplichting voor het duurzaam
beheren van digitale informatie. Ook zijn de uitgangspunten vastgesteld dat bij
investeringen in het RHCVV in de periode 2020-2024 de desintegratiekosten tot het
minimum worden beperkt en de investeringen bijdragen aan een eventuele overstap naar
een nieuwe partner na 2024. Om de taken op voldoende niveau uit te voeren is in de
periode 2018-2019 de formatie versterkt met kennis en vaardigheden ten aanzien van
digitaal archiefbeheer en preservering en de formatie voor het toezicht is uitgebreid met
een archiefinspecteur.
Ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regeling (GR)
De huidige GR is ingegaan in 2014 voor onbepaalde tijd, ten minste voor tien jaar. Het
verstrijken van die eerste tienjarentermijn in 2024, aan het einde van de nieuwe vierjarige
beleidsperiode 2020-2024, geeft aanleiding om over de toekomst in overleg te gaan. In
2019 is Weesp ambtelijk gefuseerd met Amsterdam en naar verwachting zal Weesp in 2022
bestuurlijk fuseren. Vanaf dat moment heeft de gemeente Weesp twee jaar de tijd om uit
te treden uit de gemeenschappelijke regeling en zal het Stadsarchief Amsterdam
vervolgens de taken overnemen van het RHCVV. Gemeente De Bilt heeft aangegeven zich
bestuurlijk te willen heroriënteren op haar samenwerkingspartners in de regio en de vraag
leeft bij De Bilt of deelname aan het RHCVV de juiste keuze is voor de periode na 2024.
Het bestuur heeft vastgesteld dat de GR tot 2024 vier partners heeft en is ingericht om zijn
taken op voldoende niveau uit te voeren. Deze beleidsperiode wordt daarom benut om
toekomstige scenario’s voor het RHCVV en aangesloten gemeenten te onderzoeken.
Daarnaast worden in deze periode voorbereidingen getroffen om de collectie en taken voor
Weesp voor te bereiden op overdracht naar Stadsarchief Amsterdam.
Aanpassing Archiefwet
De huidige archiefwet is van 1995 en sindsdien is de wereld enorm veranderd. De wereld
van de archieven en het beheer van informatie was lang een papieren wereld. Die blijft
altijd belangrijk, maar inmiddels zijn we in een digitale wereld beland en dat stelt andere
eisen aan het beheer en de toegankelijkheid van informatie. Door de snelheid en het fluïde
karakter van de digitalisering belandt digitale informatie nu vaak in meerdere
beheerssystemen (vakapplicaties/DMS/zaaksystemen), die bovendien snel verouderen.
Hierdoor ontstaat het gevaar dat informatie in de toekomst niet of moeilijker vindbaar is.
Deze complexiteit noodzaakt de overheid om informatie sneller over te brengen naar de

digitale bewaarplaats. Het e-depot heeft meer mogelijkheden om informatie duurzaam te
bewaren en toegankelijk te houden. Op dit moment dienen archieven van de overheid na
twintig jaar naar de archiefdienst overgebracht te worden. Het kabinet wil deze termijn in
de nieuwe archiefwet verkorten naar tien jaar. De verkorting van de overbrengingstermijn
is bedoeld om overheidsinformatie eerder beschikbaar te hebben vanuit het idee van een
meer transparante overheid. De verwachting is dat de nieuwe Archiefwet in 2020 zal
worden vastgesteld.
Digitale vernetwerkte samenleving
Hoewel veel overheidsinformatie op dit moment nog een sterk documentair karakter heeft,
worden bij organisaties de contouren van andere behoeften zichtbaar. Informatie ontstaat
steeds meer in netwerken waardoor de archiefvorming bij overheidsorganen haar lineaire
en gestructureerde karakter verliest. Naast het beheren en preserveren van digitale
archieven zijn het ontsluiten, zoeken en vinden ervan dé uitdagingen voor de nabije
toekomst. Daarbij zullen algoritmes en kunstmatige intelligentie een groeiende en op
termijn overheersende rol spelen. Hoe dit precies vorm zal krijgen en welke invloed het
heeft op archivering is nog onbekend. Wel is al duidelijk dat er nieuwe vraagstukken
ontstaan omtrent authenticiteit, betrouwbaarheid en verantwoording, de kernwaarden die
door het gehele archiefbestel gedragen worden.

Erfgoed
Erfgoed heeft grote waarde, niet alleen in wetenschappelijk maar zeker ook in economisch,
maatschappelijk en cultureel opzicht. Het verbindt mensen met het verleden, met elkaar
en met hun omgeving. Begrip van het heden is onmogelijk zonder kennis van het verleden.
Erfgoed geeft een impuls aan de vastgoedwaarde in de regio en beïnvloedt het
vestigingsgedrag van particulieren en bedrijven. Daarnaast oefent erfgoed een grote
aantrekkingskracht uit op toeristen. Zo is erfgoed van onschatbare waarde voor een streek.
In de voorgaande beleidsperiode zijn de erfgoedactiviteiten faciliterend ingevuld, Het
RHCVV wil haar erfgoedtaak in de periode 2020-2024 balans brengen met de andere taken
als Toezicht en Behoud en Beheer.
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2. Beleidsperiode 2020-2024
Het archiveren van digitale informatie, nieuwe wetgeving, verkorting van de
overbrengingstermijn, het uittreden van de gemeente Weesp in verband met de
bestuurlijke fusie met Amsterdam en de herbezinning op de toekomst van het RHCVV, na
2024, vormen de uitdagingen van de beleidsperiode 2020-2024. We zullen deze
ontwikkelingen nauw in de gaten houden en waar nodig onze werkwijze aanpassen en
flexibel en snel acteren. Door slimme en strategische keuzes te maken, zullen we
zorgdragen voor goed beheer en toezicht. Het streven in de beleidsperiode 2020-2024 is
daarnaast het in balans brengen van de kerntaken van het RHCVV. In de voorgaande
beleidsperiode zijn de erfgoedactiviteiten faciliterend ingevuld, door het ondersteunen van
erfgoedpartners bij het ontwikkelen van tentoonstellingen, educatieve activiteiten en
publicaties. Het RHCVV onderzoekt in opdracht van het bestuur hoe in deze periode met
kleine initiatieven een bijdrage kan worden geleverd aan bevordering van de
geschiedbeoefening en maatschappelijke cohesie, waarbij we jong en oud aan elkaar zullen
verbinden.
In de beleidsvisie zijn vier beleidslijnen voor de komende periode geformuleerd, te weten:
a)

Toezicht en Advies

b) Verwerven en Beheren
c)

Beschikbaar stellen en Dienstverlening

d) Beleven en Ontmoeten
Binnen de vier beleidslijnen zijn doelen geformuleerd, waaraan het RHCVV zich de komende
beleidsperiode committeert. Op basis van deze visie zal gewerkt worden aan een meerjarig
programma waarin we de vertaling maken naar wat dit vraagt in termen van benodigde
acties, kennis en vaardigheden. De geformuleerde acties worden in de meerjarenbegroting
in lijn gebracht met de beschikbare middelen.
Binnen de gemeenten is een verschillende behoefte en ambitie op het niveau van
dienstverlening aan de ambtelijke organisatie op het gebied van beschikbaar stellen en
advisering en bevordering van geschiedbeoefening. Op onderdelen van nieuw beleid, dat
niet reeds uitgewerkt is in de businesscase, waarop gedifferentieerd kan worden per
gemeente, kan ook in de meerjarenbegroting gedifferentieerd worden. Het is daarbij een
voorwaarde dat het niet afnemen van een dienst door een van de gemeenten niet ten koste
mag gaan van een goede taakuitvoering van de overige gemeenten.
Missie 2020-2024
Het RHCVV is een deskundige partner van de aangesloten overheden bij het borgen van de
duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van hun archieven. Het RHCVV is voor de
inwoners, als pendant van de gemeenten, hét expertisecentrum voor de geschiedenis en
archieven van de regio.

Kerntaken RHCVV:
•

Het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archieven van de vier
gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen)

•

Het toezicht op de nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archieven
van deze gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeenten
taken aan hebben gemandateerd

•

Het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening

•

Het aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie
bronnenmateriaal op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis

Visie 2020-2024
▪ De collectie van het RHCVV vormt het (cultuurhistorische) geheugen van de vier
aangesloten gemeenten, voor de ambtenaren en de inwoners. Burgers, bestuurders en
ambtenaren weten dit en vertrouwen hierop.
▪ Door een actief conserverings- en preserveringsbeleid en nauwe samenwerking met de
archiefvormers is de duurzame toegankelijkheid van de (digitale) collectie
gegarandeerd. Bij het beheren van de archieven staan de begrippen uit de archivistiek
centraal: Authenticiteit, Integriteit, Duurzaamheid, Toegankelijkheid en Openbaarheid.
▪ We stimuleren actieve openbaarheid, stimuleren publieke participatie en versterken
samenwerkingsverbanden, landelijk en in onze streek, die leiden tot actief gebruik van
de bronnen ten behoeve van een open overheid en democratische controle.
▪ We werken aan een optimale fysieke en digitale dienstverlening voor zowel de
ambtelijke organisaties als voor de burgers. Zij kunnen voor alle vragen (online)
ondersteuning en advies krijgen van medewerkers. Het online zoeken in de bronnen is
eenvoudig en levert goede resultaten op. De bronnen en diensten van het RHCVV zijn
voor iedereen binnen én buiten het werkgebied laagdrempelig beschikbaar.
▪ Als kenniscentrum bevorderen we bij het publiek het bewustzijn van het belang van
archieven en archivering en geven adviezen over (digitale) archivering en preservering.
▪ We zijn vooruitstrevend in onze samenwerkingsbenadering om de (digitale) particuliere
archieven van de streek te verzamelen, te behouden, te ontsluiten en te delen,
waardoor het verhaal over hoe we wonen en werken in onze streek bewaard blijft. We
werken hiervoor samen met de bredere gemeenschap van iedereen die geïnteresseerd
is in archieven, gebruikers, archiefvormers, erfgoedpartners en vrijwilligers.
▪ We zijn een publieksgerichte instelling die met en voor het publiek historische informatie
laagdrempelig toegankelijk maakt en zo bijdraagt aan het vergroten van de regionale
historische kennis. We versterken zo de culturele identiteit van onze streek en zorgen
voor binding die bewoners met hun leefomgeving hebben.
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Kernwaarden RHCVV
Betrouwbaar
Door voortdurend te werken aan het verbreden, opdoen en verspreiden van kennis, blijven
we de betrouwbare partner die de gemeenten nodig hebben.
Innovatief
We hebben de moed om nieuwe uitdagingen aan te gaan, we zijn niet roekeloos. We leren
van wat we doen en zetten steeds weer in op verbetering.
Toegankelijk
We luisteren naar onze gebruikers en begrijpen wat ze nodig hebben en staan open voor
hun wensen en behoeften. We richten ons op een breed publiek door een laagdrempelige
dienstverlening van goede kwaliteit.
Verbindend
Wij geloven in de kracht van samen. Mensen verbinden, geschiedenis en mensen met elkaar
verbinden maakt de samenleving sterker.

Goede Geordende en toegankelijke staat
De Archiefwet 1995 schrijft voor dat overheden hun informatie in goede, geordende
en toegankelijke staat moeten beheren en bewaren. De informatie moet dus
makkelijk te vinden en te raadplegen zijn. Een goede manier om archieven
toegankelijk en bekend te maken bij een breed publiek is door middel van educatie
en presentatie. Dat is belangrijk, omdat:
1)

Archieven in Nederland een rechts-en bewijsfunctie hebben. Burgers hebben
vrije toegang tot relevante en betrouwbare informatie. Dankzij toegankelijke
informatie kunnen burgers het overheidshandelen controleren (herinnering,
gerechtigheid, mensenrechten etc.). Dit is een voorwaarde voor een
transparante en democratische samenleving;

2)

Archieven een wezenlijke rol spelen in de ontwikkeling van de samenleving
door het veilig stellen van en het bijdragen aan individueel en collectief
geheugen;

3)

Archieven bijdragen aan het begrijpen van het verleden en het heden;

4)

Archieven uniek en onvervangbaar erfgoed zijn en toegankelijk moeten zijn
voor iedereen.
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3. Beleidslijnen
a) Toezicht en Advies
Gemeenten produceren informatie, digitaal en op papier bij de uitvoering van hun taken.
Ze gebruiken deze informatie bij het ondersteunen van het werk, als bewijs en
verantwoording richting burgers, bestuur en subsidieverstrekkers. Deze procesgebonden
informatie is van groot belang voor de prestaties van de overheid. Het is een voorwaarde
voor transparantie, burgerparticipatie, rekenschap en verantwoording, doelmatigheid en
historisch onderzoek op langere termijn.
De Archiefwet legt overheidsorganisaties een aantal wettelijke verplichtingen op ten
aanzien van hun archiefvorming en -beheer. Naast de voorschriften van de Archiefwet- en
regelgeving brengen ook andere wetten verplichtingen met zich mee voor het
informatiebeheer, zoals de Wet openbaarheid bestuur (WOB), Wet Open Overheid (WOO),
de Algemene Wet bestuursrecht (Awb), de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG), Wet Hergebruik van Overheidsinformatie (WHO) en taakspecifieke wetgeving. Ook
is er overlap met het domein informatiebeveiliging (BIG/BIO en ENSIA).
Het toezicht toetst met name de rechtmatigheid c.q. naleving van archiefwet- en
regelgeving (incl. de eigen lokale regelgeving). Het doel daarvan is te toetsen of de
procesgebonden informatie die de lokale overheid maakt, ontvangt en beschikbaar stelt,
zowel digitaal als op papier, betrouwbaar en duurzaam toegankelijk is en inzichtelijk te
maken waar risico’s gelopen worden. Tweejaarlijks vindt er hiertoe per aangesloten
gemeente een integrale inspectie plaats en jaarlijks een toezichtsrapportage op basis van
de KPI rapportages. Daarnaast kan er op verzoek van een aangesloten gemeente, of in
overleg als het RHCVV daartoe aanleiding ziet, een thema-inspectie worden uitgevoerd.
Thema-inspecties kunnen zijn: een audit op een werkproces of bijvoorbeeld de verwerking
van keteninformatie.
Naast deze kaderstellende en toetsende rol heeft het RHCVV een adviserende rol. De
invulling daarvan verschilt naar gelang de wensen en behoeften van de aangesloten
gemeenten. Het RHCVV legt in de periode 2020-2024 zowel met toezicht als advies de focus
op het helpen van de aangesloten gemeenten bij de voorbereiding op het duurzaam
beheren van digitale informatie en het stimuleren van het zo spoedig mogelijk uitfaseren
van de huidige hybride informatiehuishouding. Het RHCVV ondersteunt de aangesloten
gemeenten bij het vergroten van de duurzame toegankelijkheid van archieven door
vooraan in de keten te adviseren.

Er zijn verschillende vraagstukken op het gebied van waardering, toegankelijkheid en
duurzaamheid van overheidsinformatie waarvoor nog geen kant-en-klare oplossingen
voorhanden zijn. Het RHCVV geeft de aangesloten gemeenten gevraagd en ongevraagd
advies over informatiebeheer-vraagstukken op strategisch en tactisch niveau. Het RHCVV
zorgt voor kennisdeling met de aangesloten gemeenten door een platformoverleg voor
beleidsadviseurs en regionale kennismiddagen te organiseren in samenwerking met het
landelijke netwerk KIA (Kenniscentrum Informatie en Archief) over onderwerpen als
duurzaam informatiebeheer, openbaarheid, privacy en de maatschappelijke, historische en
juridische waarde van informatie. Het RHCVV neemt deel aan het Strategisch Informatie
Overleg (SIO’s) en Tactisch informatie Overleg (TIO’s) bij de gemeenten. In het SIO worden
het functioneren en de kwaliteit van de informatiehuishouding van de gemeente besproken
en integrale en ketengerichte belangenafwegingen gemaakt, in het TIO worden de doelen
vertaald naar de operationele organisatie.
De gemeente Weesp zal, naarmate de bestuurlijke fusie dichterbij komt, meer en meer
aansluiting zoeken bij de procedures en werkwijzen van Amsterdam. Het RHCVV zal hierin
de gemeente Weesp adviseren en ondersteunen zodat de wettelijke voorschriften in de
Archiefwet en Wet ARHI goed gevolgd worden.
Er wordt met de aangesloten gemeenten verder gewerkt aan het inrichten van het e-depot
en het daadwerkelijk overbrengen van digitaal archief. In de periode 2020-2024 wordt er
meer duidelijk over de welke wijze waarop het RHCVV het e-depot zo verantwoord mogelijk
(ook financieel) voor de aangesloten gemeenten kan realiseren en hoe het RHCVV kan
zorgen voor borging van de taken en verantwoordelijkheden van het beheer binnen de
organisatie. Het RHCVV wil er samen met de gemeenten voor zorgen dat de digitale
omgeving voldoet aan de normen en eisen van digitale duurzaamheid met het oog op de
toekomstige overbrenging. Samen anticiperen we op de effecten van de invoering van
nieuwe wetgeving die van invloed is op de overbrenging van archiefstukken.
Doelen Toezicht en Advies 2020-2024
▪
Door middel van integrale inspecties, jaarlijkse toezicht rapportages en thema
inspecties wordt de aangesloten gemeenten een goed totaalbeeld gegeven in
hoeverre hun informatiebeheer betrouwbaar en duurzaam is en waar risico’s gelopen
worden;
▪
Vergroten van maximale openbaarheid en duurzame toegankelijkheid van
overheidsarchieven door vooraan in de informatieketen te adviseren;
▪
Samen met de aangesloten gemeenten het e-depot in gebruik nemen en de eerste
digitale archieven opnemen, inclusief werkprocessen en toegang via de website van
het RHCVV;
▪
Voorlichting geven aan aangesloten gemeenten door twee maal per jaar een
kennismiddag voor gemeenten te organiseren.
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b) Verwerven en Beheren
Het RHCVV beheert bijna vier kilometer analoog archief. De oudste stukken dateren van de
late middeleeuwen, zoals stadsrechten en eigendomsakten, de jongste stukken uit het
begin van de 21e eeuw. De collectie bestaat grotendeels uit de overheidsarchieven van de
aangesloten gemeenten en hun rechtsvoorgangers. Daarnaast beheert het RHCVV
particuliere archieven van personen, kerken, bedrijven en verenigingen die banden hebben
met de streek.
Overbrenging analoog archief
De komende jaren verwacht het RHCVV een forse instroom van analoge archiefblokken van
de aangesloten gemeenten. Uitgaande van overbrenging in tienjarenblokken en gegeven
de behoefte van de aangesloten gemeenten om zich meer te richten op de digitale
informatiehuishouding verwacht het RHCVV dat de huidige depotcapaciteit tot 2024
voldoet. Het RHCVV blijft ook deze periode de aangesloten gemeenten via
archiefbewerkings- en digitaliserings-projecten in opdracht helpen bij het in goede,
geordende en toegankelijke staat brengen van hun over te brengen archieven, zodat deze
voor het publiek beschikbaar komen.
Restauratie en conservering:
In de beleidsperiode 2020-2024 staat het streven centraal om het beheer en behoud van
de collectie op voldoende niveau te brengen voor de toekomst binnen het RHCVV of voor
overbrenging naar een andere archiefdienst in het geval een aangesloten gemeente wenst
uit te treden. In 2019 is een algehele inventarisatie gedaan van de conditie van de collectie.
Uit deze inventarisatie blijkt dat in 2009 bij de start van het RHCVV en voor de verhuizing
van archieven vanuit de gemeentehuizen naar het RHCVV geen nulmeting is uitgevoerd.
De materiële conditie van de totale collectie blijkt redelijk in orde, op twee archiefblokken
na. Het archief van het Gerecht Westbroek en een deel van het gemeentearchief van
Nigtevecht blijken bij overbrenging niet in goede staat te zijn geweest. Door vochtige
bewaaromstandigheden in het verleden heeft zich in deze archieven schimmelvorming
voorgedaan. Momenteel werkt het RHCVV met de aangesloten gemeenten aan een plan
van aanpak om deze archieven te restaureren en weer voor burgers raadpleegbaar te
maken. Voor de rest van de collectie wordt een restauratieplan opgesteld voor de periode
2020-2024.

bouwvergunningen dienen de persoonsgegevens geanonimiseerd te worden. Bij
auteursrechtelijk beschermd werk vergt online publiceren toestemming van
rechthebbenden. Die zijn lang niet allemaal bekend of makkelijk op te sporen. Voor nu
betekent het dat veel afbeeldingen van het RHCVV offline zijn gehaald. Enkel de
beschrijvingen zijn nog te zien. De komende beleidsperiode gaan we systematisch
afbeeldingen nalopen op auteursrechten en risico-analyses maken zodat deze zo mogelijk
spoedig weer online te zien zijn.
Acquisitie particuliere archieven
Acquisitie vond tot 2019 vooral passief plaats op basis van door particulieren en
verenigingen aangeboden archief Het RHCVV trad niet naar buiten om de mogelijkheid tot
onderbrengen van archieven bij het RHC onder particulieren kenbaar te maken. Om te
voorkomen dat belangrijke particuliere archieven verloren gaan voor het nageslacht wil het
RHCVV in deze beleidsperiode deze taak meer in balans brengen met de andere taken. In
2019 is daartoe een acquisitieprofiel opgesteld dat richtlijnen geeft voor gerichter
acquireren. Met het acquisitieprofiel is per gemeente inzichtelijk gemaakt op welke punten
de collectie van het RHCVV aanvulling behoeft om een representatieve afspiegeling te zijn
van de samenleving in het werkgebied.
Doelen Verwerven en Beheren 2020-2024
▪
In overleg met de zorgdrager prioriteren en plannen van de over te brengen archieven;
▪
Verbeteren van de toegankelijkheid van archieven door digitalisering van archieven en
archieven voorzien van nadere toegangen;
▪
De conditie van de collectie op voldoende niveau brengen voor eventuele uittreding
van aangesloten gemeenten en duurzame toegankelijkheid in de toekomst;
▪
Opbouwen van relaties in de regio met het oog op acquisitie van relevante particuliere
archieven.

Digitalisering:
Om de collectie toegankelijker en beter raadpleegbaar te maken voor burgers digitaliseert
het RHCVV ieder jaar binnen de budgettaire ruimte een klein deel van de collectie. Hierbij
wordt voorrang gegeven aan veelvuldig geraadpleegde bronnen zoals de
bevolkingsregistratie en bouwvergunningen. Om grotere digitaliseringsprojecten te kunnen
uitvoeren onderzoekt het RHCVV in de periode 2020-2024 of hiervoor externe financiering
beschikbaar is door landelijke subsidies of fondsenwerving. Het RHCVV zet graag zoveel
mogelijk gedigitaliseerd materiaal online. Bij het online beschikbaar stellen van
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c) Beschikbaar stellen en Dienstverlening
Het RHCVV stelt in navolging van de Archiefwet en de Wet Hergebruik Overheidsinformatie
de archieven en collectiedata ter beschikking aan burgers voor hergebruik, waarbij rekening
wordt gehouden met openbaarheidsbeperkingen. We stimuleren het hergebruik van de
bronnen door derden om nieuwe producten en diensten met onze collecties te creëren voor
educatie, onderzoek en cultuurbeleving. De verwachtingen van burgers/onderzoekers ten
aanzien van digitale toegankelijkheid van overheidsinformatie worden steeds hoger, deels
ondersteund door wetgeving en/of beleidsinitiatieven (hergebruik, open data, actieve
openbaarheid). De gebruikers van het RHCVV willen informatie geleverd krijgen op een
manier die hen het beste uitkomt. In de beleidsperiode 2020-2024 werkt het RHCVV verder
aan de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de dienstverlening via de website en de
dienstverlening via de studiezaal, chat, e-mail, facebook en twitter. In al deze varianten
staat een goed werkende, laagdrempelige informatievoorziening centraal.
Door de meest opgevraagde bronnen te digitaliseren en een goede en snelle digitale
dienstverlening te bieden, wordt digitale toegankelijkheid steeds groter. Voor het
raadplegen van de bronnen bij uitgebreider onderzoek blijft een bezoek aan de studiezaal
nodig. Het aantal bezoeken aan de studiezaal is in de afgelopen beleidsfase stabiel gebleven
en fluctueert in de afgelopen drie jaar tussen de 1.400 en 1.500 bezoekers. De landelijke
trend van sterk teruglopende bezoekersaantallen lijkt niet te gelden voor het RHCVV. De
fysieke studiezaal zal de komende jaren daarom een belangrijk onderdeel blijven uitmaken
van de dienstverlening van het RHCVV. De huidige ontwikkelingen op het gebied van
privacy en auteurswetgeving en de beperking daardoor van beschikbaarheid van data
online zorgen ervoor dat internet toegang tot de collectie geen een op een vervanging is
voor de studiezaal. In de periode 2020-2024 wordt daarom ook ingezet op beperkte
reguliere openingstijden buiten kantooruren.
In 2019 heeft het RHCVV een gebruiks- en gebruikersonderzoek uitgevoerd onder
ambtelijke gebruikers op het gebied van beschikbaarstelling en hergebruik van informatie.
Hieruit is duidelijk geworden waar onze organisatie zich de komende jaren nog in kan
ontwikkelen en welke vaste procedures voor informatieverzoeken en leveringsvoorwaarden
dienen te worden opgesteld.
Er wordt in de periode 2020-2024 een gemeenschappelijk basisniveau vastgesteld en waar
gewenst aanvullende afspraken gemaakt per gemeente.
Zichtbaarheid
Het RHCVV heeft een lage naamsbekendheid, zowel bij ambtenaren van de aangesloten
gemeenten als bij burgers en erfgoedpartners. Als zij ons niet weten te vinden kunnen wij
onze taak niet goed uitvoeren. In deze beleidsperiode zetten we daarom actief in op
naamsbekendheid onder een breed publiek. We zijn proactief, werken samen met onze
partners, en zetten in op social media en het genereren van free publicity. Met educatie en
activiteiten kiezen wij bewust voor laagdrempelige concepten zoals het GeschiedenisCafé,

workshops en rondleidingen, om breed toegankelijk te zijn en naast onze vaste bezoekers
een jonger en nieuw publiek te trekken.
Educatie
Zoeken en vinden in archieven is vaak lastig. Voor veel mensen helpen cursussen en
educatieve programma’s om kennis te maken met archieven om er efficiënt in te kunnen
zoeken. Daarom ontwikkelen en ontwerpen we bij het RHCVV in de periode 2020-2024
educatieve programma’s op verschillende niveaus voor basisschoolleerlingen, scholieren
van het voortgezet onderwijs, studenten, volwassenen en senioren. We doen dit in
samenwerking met de scholen en met historische verenigingen. De lesvormen voor
scholieren sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en de digitale
ontwikkelingen. Het RHCVV organiseert cursussen en workshops die gericht zijn op
onderzoek, paleografie, genealogie en (digitale) archivering. Burgers, verenigingen en
bedrijven archiveren steeds meer digitaal. Evenals bij overheidsarchieven is advisering
daarbij gewenst, anders vallen er straks enorme gaten in het collectieve geheugen van de
streek terwijl overheidsarchief en particulier archief samen een vollediger dwarsdoorsnede
van het verleden geven.

Doelen Beschikbaar stellen en Dienstverlening 2020-2024
▪
Optimale toegankelijkheid van de collectie via de website (door actualiseren website
en meer ondersteuning en informatie over gebruik en zoekopdrachten) en via de
studiezaal, ook buiten kantooruren;
▪
Vergroten van de dienstverlening aan de ambtelijke organisaties door
leveringsvoorwaarden en DVO’s;
▪
Zichtbaarheid vergroten, nieuwe doelgroepen aantrekken door inzetten van
communicatie en educatie (waaronder cursussen paleografie);

▪

Als kenniscentrum bevorderen we bij het publiek het bewustzijn van het belang van
archieven en archivering voor de geschiedvorming en geven we adviezen over
(digitale) archivering en preservering.
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d) Beleven en Ontmoeten
Om als burger te kunnen participeren in de huidige en toekomstige samenleving, is het
belangrijk historische en hedendaagse kennis in hun onderlinge samenhang te verwerven
en te delen. Archieven vertellen ons wie we zijn en waar we wonen. Ze maken duidelijk
waarom we dingen doen zoals we ze doen. Waarom het hier is zoals het is. Archieven zelf
vertellen natuurlijk helemaal niets. Niet als je er niets van weet, niet als je je er niet in
verdiept, niet als je niet de geschiedenis en context kent. Wij als RHCVV, en onze bezoekers
en vrijwilligers die onderzoek komen doen, zijn het die het verhaal vertellen uit die
archieven. Wij geven ze betekenis, wij houden ze tegen het licht, onderzoeken ze,
koesteren ze en brengen ze in verband met andere verhalen, landelijk en uit onze streek.
Er is een toenemende behoefte aan informatie over geschiedenis, die ook op een ‘meer
consumeerbare’ manier aangeboden wordt. Slechts een bepaalde groep is geïnteresseerd
in het zélf doen van onderzoek. In de periode 2020-2024 is het RHCVV daarom de thuisbasis
van waaruit kleine activiteiten en evenementen georganiseerd worden, gericht op
geschiedenis, archieven en onderzoek. Het RHCVV richt zich hierbij op een breed publiek
en houdt daar in zijn activiteiten rekening mee door naast lezingen ook laagdrempelige
activiteiten als een GeschiedenisCafé te organiseren. Erfgoedactiviteiten kunnen zowel door
het RHCVV zelf georganiseerd worden als in samenwerking met regionale musea,
bibliotheken en historische verenigingen. Het RHCVV heeft een beperkt budget beschikbaar
voor deze activiteiten, in de meerjarenprogrammering wordt ieder jaar uitgewerkt welke
mogelijkheden er zijn, wordt er actief gezocht naar subsidies en fondsen en is het mogelijk
om per aangesloten gemeente te differentiëren.
Door haar positionering in het Cultuurhuis biedt het RHCVV samen met de bibliotheek en
de muziekschool een gastvrije en inspirerende ontmoetingsplek waar bezoekers kennis
kunnen opdoen over archiefonderzoek, digitale ontwikkelingen zoals het archiveren van
belangrijke persoonlijke en zakelijke informatie of (familie) geschiedenis. Het RHCVV kan
de binding tussen de bewoners versterken door als ontmoetingsplek te fungeren.

Doelen Beleven en Ontmoeten 2020-2024
•
Nieuwsgierigheid opwekken en het vergroten van kennis over het regionale verleden
door de geschiedenis op een toegankelijk manier, voor jong en oud over het voetlicht
te brengen in de vorm van activiteiten als een GeschiedenisCafé en workshops;
•
Verbindende rol te vervullen door een breed publiek en nieuwe generaties kennis te
laten maken met de geschiedenis van onze streek door activiteiten te organiseren en
publicaties die aansluiten bij voor het RHCVV nieuwe doelgroepen.

Spiegel van de samenleving
Een snelle duik in de collectie levert historische documenten op die een belangrijk beeld
schetsen van de rol en identiteit van de regio. Zo zitten er in het archief van de
Ridderhofstad Gunterstein uit de gemeente Stichtse Vecht brieven van Van
Oldenbarnevelt en van John Churchill, hertog van Marlborough. Uit De Ronde Venen is er
een Memorieboek van de katholieke kerk Abcoude. Dit is een register van misfundaties,
met daarin een kroniek van gebeurtenissen in de parochie tussen 1470 en1637 en een
lijst van pastoors in de periode 1470-1716. Bijzonder voor een dergelijk archiefstuk dat
primair een administratieve functie had. Van de gemeente De Bilt is er een kaart van
landgoed Houdringe uit 1722. Dit landgoed is gelegen tussen de Visserssteeg in het
oosten, De Holle Bilt in het zuiden, de Soestdijkseweg in het westen en de Visserssteeg
in het zuiden. In het archief van Weesp tenslotte bevindt zich een brief van graaf Maurits
van Nassau aan het stadsbestuur met daarin het verzoek zo snel mogelijk de Vecht tussen
Muiden en Weesp door een ijsbreker te laten openen en open te houden, geschreven in
het Rampjaar 1672 toen de Franse legers de Oude Hollandse Waterlinie dreigden te
overrompelen.

In de beleidsperiode 2020-2024 onderzoekt het RHCVV hoe met kleine initiatieven een
bijdrage kan worden geleverd aan maatschappelijke cohesie, waarbij het jong en oud aan
elkaar zal verbinden. Het RHCVV heeft van oudsher een hechte groep vaste vrijwilligers, zij
vormen een belangrijke kennisbron en maken het ons mogelijk om met weinig middelen
veel te bereiken. Doelgroepen die niet in de gelegenheid zijn om het RHCVV te bezoeken
probeert het RHCVV via digitale middelen of bijdragen aan projecten van derden te
bereiken.
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Colofon
Breukelen, 4 november 2019

Tekst: mw. drs. R.W. Ubink, directeur Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
Foto’s: Collectie Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

Het RHCVV is de gezamenlijke archiefdienst van de gemeenten De Bilt, Weesp, De Ronde
Venen en Stichtse Vecht. Het RHCVV beheert een brede collectie archieven, foto’s, kaarten,
voorwerpen, boeken en tijdschriften uit de regio Vecht en Venen. Deze collectie is in te zien
via de website www.rhcvechtenvenen.nl en in de studiezalen in Breukelen (op dinsdag,
woensdag en donderdag) en Weesp (op maandagochtend en dinsdagochtend).
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